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Informuję, że w związku z zarządzeniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

na dzień 28 czerwca 2020 r., przyjmowane są nowe zgłoszenia do obwodowych komisji

wyborczych. Nowe zgłoszenia kandydatów do komisji pochodzić mogą od:

l) komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP, utworzonych w związku

z wyborami zarządzonymi na dzień 28 czerwca 2020 r.,

2) komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta RP utworzonych w związku z

wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 r., które złożyły w PKW

zawiadomienie o uczestnictwie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień28

czerwca 2020 r. Zgłoszenia dokonane przez te komitety dla przeprowadzenia

wyborów Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. zachowują

ważność,

3) wyborców, jako uzupełnienie składu komisji.

Zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Niebylec można

dokonać w Urzędzie Gminy Niebylec do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 15.00:

1) osobiście,

2) za pośrednictwem poczty tradycyjnej, przy czym o zachowaniu terminu decyduje

data wpływu do Urzędu, a nie data stempla pocztowego,

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanu bez podpisu

elektronicznego; oryginały zgłoszenia należy przesłać do Urzędu pocztą tradycyjną;

w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą elektroniczną lub skanem za

pośrednictwem poczty elektronicznej, dopuszczalne jest:

c) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia

kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika

wyborczego,

d) potwierdzenie doręczenia do Urzędu Gminy Niebylec zgłoszenia przez osobę

przyjmującą zgłoszenie dokonywane będzie także za pośrednictwem poczty

elektronicznej,

Niżej podajemy adresy poczty elektronicznej, pod którymi zgłaszać można

kandydatów na członków OKW: sekretarz@niebylec.com.pl lub

mgodek(ć:Vniebylec.com.pl

Wszelkich informacji o sposobie zgłaszania kandydatów do OKW oraz innych

sprawach związanych z wyborami Prezydenta RP uzyskać - 17 2773090, 17 2773991,

663140145 lub 172773002 wew. 90 i 91.
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